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Bij het einde van het schooljaar 

Bij het lezen van dit Vincentje zit het schooljaar 2017-2018 er op.  Gedurende tien maanden gingen wij op 

weg met één of meer van jullie kinderen.  Het was een boeiend jaar!  Een tijd van tot rust komen en genie-

ten van een welverdiende vakantie is aangebroken voor groot en klein. 

Een deel van onze leerlingen en hun ouders zullen ons verlaten.   

 

Aan al deze leerlingen wensen wij alvast een goede start in hun nieuwe school.  Wij hopen dat ze nog 

vaak terugdenken aan de « kleine » dorpsschool waar ze gedurende jaren een veilige thuis en degelijk 

onderwijs vonden. 

 

 

 

JULI - AUGUSTUS 2018 

3de kleuterklas - Juf Hilde en juf Ruth 6de leerjaar - Juf Leen en juf Mieke 

Gouden Priesterjubileum E.H. Pastoor Vinck 

Zaterdag 7 juli is het 50 jaar geleden dat pastoor Fons Vinck tot priester is gewijd in zijn geboortedorp Lebbeke. De 

kerkfabrieken, de parochieploegen en de werkgroepen liturgie besloten om zowel in Aaigem als in Burst een dank-

viering en receptie te organiseren.  

De viering in Aaigem, met als thema ’Ik stuur jou’, gaat door op zaterdag 7 juli om 18u30. 

Na de viering worden jullie uitgenodigd voor de receptie die doorgaat in de kerk. Zoals 

Pastoor Fons Vinck dit zelf zou zeggen: ‘Alle kinderen en ouders zijn gralijk welkom!’ 

Ook als school willen wij pastoor Fons Vinck feliciteren en bedanken voor zijn jarenlange 

inzet. Als voorzitter van onze Raad van Bestuur, maar ook zeker als gedreven man die 

spreekt met kennis van zaken, denkt hij na over en werkt hij mee aan de toekomst van 

onze school en parochiegemeenschap.  

Samen met de kinderen willen wij deze gebeurtenis niet zomaar laten voorbij gaan. Daarom voorzien wij een     

kleine attentie, die zal afgegeven worden tijdens de vakantie door ons leerkrachtenteam.  



Klasindeling 

Kleuteronderwijs 

Peuter Mevr. Marijke Goossens/Mevr. Jolien Mory (vrij.)    geboortejaar 2016 

1K  Mevr. Melanie De Geest/ Mevr. Ruth Van Buggenhout (do.)  geboortejaar 2015 

2K   Mevr. Nancy Cannoot (ma./di./woe.)/     geboortejaar 2014 

  Mevr. Dorien Van Den Bossche (ma./do./vrij.) 

3K  Mevr. Hilde De Ryck/ Mevr. Ruth Van Buggenhout (vrij.)  geboortejaar 2013 
 

Lichamelijke opvoeding: Mevr. Jolien Mory  

Zorgjuf:   Mevr. Melanie De Geest 

Kinderverzorgster:  Mevr. Christelle Feliers 
 

Lager onderwijs 

1 Mevr. Elsie De Winter / Mevr. Chris Dumont (vrijdag)  

2 Mevr. Lieve Temmerman / Mevr. Xenia De Spiegeleer (vrijdag)  

3 Mevr. Christine Van Gyseghem (ma./di.) /(Mevr. Anneleen Verhoeven (woe./do./vrij.) 

4 Mevr. Kathy Van Der Donck 

5 Mevr. Mieke Béatse  

6 Mevr. Leen Van Der Borght (woe./do./vrij.)/ Mevr. Xenia De Spiegeleer (ma./di.)  

      

In het kader van onze prioriteit ‘binnenklasdifferentiatie’, blijft de zorg zoals afgelopen schooljaar. Afhankelijk 

van het individuele kind zullen de zorgleerkrachten in samenwerking met de klastitularis (co-teaching) het 

tempo opdrijven, leerstof verdiepen of remediëren, verschillende werkvormen gebruiken, …. Voor kinderen 

met reken- en/of  taalproblemen, maar ook voor kinderen met een onderwijsvoorsprong kan dit heel wat 

deuren openen.  Via deze zorgvisie wensen wij bij ieder kind een zo groot mogelijke leerwinst te boeken.  

De zorguren worden verdeeld over de verschillende klassen. 

 

Lichamelijke opvoeding  Mevr. Jolien D’Haese 

Zorgjuf    Mevr. Isabelle Roeland 

Zorgcoördinator   Mevr. Sabine Van Damme 

Zwemjuf    Mevr. Annie Van Driessche 

Directie     Mevr. Griet Penninck  

 

Boekenbedeling 

Ouders die dit wensen kunnen tijdens de grote vakantie de schoolboeken ophalen (2L-6L).                          

Dit kan op dinsdag 28 augustus tussen 17u en 19u.   

Hierdoor kan reeds begonnen worden met het kaften en wordt de nieuwsgierigheid van de kin-

deren wat geprikkeld.  Dit moment biedt ook kansen om al kennis te maken met de klastitularis 

van je kind voor het volgende schooljaar. Opgelet!  Dit is geen verplichting.  Voor kinderen van 

ouders die op dat ogenblik belet zijn, worden de boeken zoals vroeger meegegeven bij het be-

gin van het schooljaar. 



Inschrijvingen 
 
Ook tijdens de vakantie is inschrijven mogelijk. Dit kan na telefonische afspraak met de directie (zie contactge-

gevens school). In de school hebben wij momenteel nog geen beperkingen inzake capaciteit.  

Vanaf 16 augustus zal er op onze school opnieuw dagelijks iemand aanwezig zijn. 

 

Nieuws uit de ouderraad 
 

Initiatief tweedehands turnkledij 

We willen volgend schooljaar opnieuw tweedehands turnkledij aanbieden en daar hebben we jullie hulp bij no-

dig: Is de turnkledij van jouw kind(eren) te klein? Niet weggooien! Vanaf eind juni maar ook nog op de open-

klasdag van 28 augustus zal onze limoengroene verzameldoos in de hal van de school staan. Bedankt! 

We laten jullie zéker nog weten wanneer ons tweedehands winkeltje open zal zijn ... 
 

Nu al te noteren :  

We verwachten jullie op MAANDAG 3 SEPTEMBER (om 8u40) graag in ons WEL-

KOMSTCAFE! 

We voorzien een tas koffie of een frisdrank zodat de tranen bij de 1ste schooldag 

doorgespoeld kunnen worden, er gezellig bijgebabbeld kan worden na de vakantie, 

... Tot dan allemaal !  

Suggesties, ideeën, vragen of wensen kan u steeds doorsturen naar ouderraad.aaigem@gmail.com  

 

Een woord van dank 

 

Wij willen niet nalaten om de leden van het schoolbestuur, de schoolraad, de 

leden van de ouderraad, de lees- en schilmoeders, de voet- en fietspoolers, de 

zwemouders en de vele andere vrijwilligers van harte te danken voor de inzet 

tijdens het voorbije schooljaar.  Ook jullie, ouders, willen we hartelijk danken 

voor jullie vertrouwen in de school, jullie enthousiasme en aanwezigheid bij de 

verschillende activiteiten.  

Op heel wat momenten bouwden jullie, samen met de kinderen en het personeel, aan de groei van de 

school.  Wij hopen dat wij nog vele jaren met jullie kunnen samenwerken ten voordele van al onze leer-

lingen. Bedankt aan alle mensen die onze school draaiend houden! 

Graag geven wij even een overzicht van hetgeen wat wij dit jaar konden realiseren dankzij jullie steun: 

• aankoop nieuwe geluidsinstallatie 

• Aankoop nieuwe taalmethode lagere school 

• Aankoop computers 

• Vernieuwing speelplaats (o.a. voetbalterrein, 

schelpjeszone, avonturenpark) 

 

 

 



 

 
Vakanties en verlofdagen 2018-2019 

  

Herfstvakantie Maandag 29/10/2018 tot en met  vrijdag 2/11/2018 

Kerstvakantie Maandag 24/12/2018 tot en met vrijdag 4/01/2019 

Krokusvakantie Maandag 4/03/2019 tot en met vrijdag 8/03/2019 

Paasvakantie Maandag 8/04/2019 tot en met maandag 22/04/2019 (paasmaandag) 

Lokale verlofdag Maandag 20 mei 2019 

Lokale verlofdag Maandag 27 mei 2019 

O.L.H.- Hemelvaart Donderdag 30/05/2019 en vrijdag 31/05/2019 

Pinkstermaandag Maandag 10 juni 2019 

Einde schooljaar Vrijdag 28 juni 2019 (12u) 

Pedagogische studiedagen (vrijaf voor de leerlingen) 

½ dag Woensdag 26/09/2018 

½ dag Woensdag 21/11/2018 

½ dag Woensdag 20/02/2019 

Belangrijke data 

Infoavond kleuter—lager Donderdag 6/09/2018 

Spaghettifestijn Vrijdag 19/10/2018 

Bosklassen 6de leerjaar Maandag 14/01/2019 tot en met vrijdag 18/01/2019 

Ontbijtpakketten Zondag 17/02/2019 

Opendeurdag Zaterdag 27/04/2019 

Vormsel Zaterdag 18/05/2019 

Eerste Communie Zondag 26/05/2019 

Schoolfeest Zondag 23/06/2019 

Taal – en sportkamp 5de leerjaar Maandag 17/06/2019 tot en met woensdag 19/06/2019 

Proclamatie Woensdag 26/06/2019 


